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बुढीगण्डकीको कार्ाालर्लाई ७३ रोऩनी जग्गा अधधग्रहण 
आॉधीखोरा जरविद्मुत ्आमोजनारे ऩुनर्निभािणभापि त आऩm्नो उत्ऩादनभा ४ दशभरि ३ भेगािाटरे उत्ऩादन 

ऺभता फढाएको छ । रोडशडेडङरे ददक्क नेऩारीका रागग मो खफय ‘हात्तीका भुखभा जीया’ जस्त ैहो । तय, मसरे अन्म 

आमोजनाभा मस्त ैव्मािहारयक सम्बाव्मता अध्ममन गनिसके ऩुयाना आमोजनाहरूको ऩुनर्निभािणफाट भुरुकराई 

छोटो सभमभा रोडशडेडङ भुक्त गयाउन सहमोग ऩुग्न ेआशा ऩराएको छ ।  
 

जरविद्मुत ्ऩरयमोजनाको ऺभताभा ह्रास आउन ेअनेकौं कायण छन ्। उऩकयण सभमसभमभा बफग्रन,े विद्मुत ््  ्

उत्ऩादन फन्द बइयहन,े उऩकयणको भभितसम्बायभा सभस्मा देखखने गरययहेकोभा नमा“ उऩकयण जडानरे 

आ“धीखोरा आमोजना उत्ऩादनका दहसाफरे अदहरे पेरय िमस्क फनेको छ । विगत ५ भहीनाको अिगधभा मसको 
भभित कामि सम्ऩन्न बएको हो । झण्ड ै२१ िर्ि अर्घदेखख सञ्चारनभा आएको आमोजनारे कम्तीभा अरू ५० िर्ि त्मो 
ऺभताको उत्ऩादनराई र्नयन्तयता ददनेछ । मो अिगधभा आमोजनाको रागत उठीकन ऩर्न नापा कभाइसकेको छ । 
भभितसम्बायऩर्छको अर्तरयक्त उत्ऩादनरे आमोजनाको आम,ु आम्दानी भात्र थऩेको छैन फरु विद्मुत ््  ्

आमोजनाभा रगानी फढाउन उत्रेयणा जगाएको छ । सो ऺेत्रभा थऩ उद्मोगधन्दा सञ्चारनका रागग सहमोगीको 
बूमभका ऩर्न खेल्नेछ ।  
 

नेऩारका खोरा य स्थानको रकृर्त एिभ ्राविगधकको वििेकअनुसाय मबन्दामबन्दै ककमसभका विद्मुत ्ऩरयमोजनाहरू 

फनेका छन ्। र्नभािण सम्ऩन्न बई उत्ऩादन कामि गयेको िर्ौं बएका त्मस्ता आमोजनाभा ऩर्न आ“धीखोरा जस्तै 
विमबन्न खारका सभस्मा ग्रस्त छन,् जसरे उत्ऩादनभा ह्रास आएको छ । फा“धभा नदीको गेग्रान बरयएय ऩानी कभ 

हुन,ु ऩयम्ऩयागत रविगधभा आधारयत आमोजना हुन,ु अत्माधरु्नक रविगधभा आधारयत बइकन ऩर्न सभमभ ैभभित 

नहुन,ु मसका कायण हुन ्बन ेनमा“ रविगध जडान गयेय ऺभता विस्ताय गन ेसम्बािना बन ेविद्मभान छ । खासगयी 
भध्मभस्मािङ्दी, बत्रशूरीरगामत ठाडो नदीभा गेग्रानको सभस्मारे त्महा“का ऩरयमोजनाको् ेऺभताभा ह्रास आएको 
हुन सक्छ बन ेती ऩुयाना आमोजनाभा उऩकयणभा सभस्मा हुन सक्छ । त्मस्ता आमोजनाभा केही उऩकयण थप्ने िा 
मसमबर िकि भा केही सुधाय गन ेहो बन ेऺभता विस्ताय हुन सक्छ । त्मसैरे ऺभता विस्तायका रागग ठूरो रगानीका 
नमा“ आमोजना बनेय कुमरिइयहनुबन्दा सानो खचिभा गरयन ेभभितसम्बाय ऩर्न त्मसको विकल्ऩ हुन सक्छ बन्न े

बफसिन ुहुन्न । 
 

रचयु भात्राभा इञ्ञ्जनीमयहरूको दयफन्दी यहेको नेऩार विद्मुत ्रागधकयणरे मस्ता सम्बािना आऩmै खोजी गनि 
जरुयी छ, जसरे ऩुयाना आमोजनाहरूको ऺभता सहजै  विस्ताय गनि सककन्छ । मसयी विस्तारयत ऺभतारे नेऩारभा 
ठूरा रकृर्तका आमोजनाहरू र्नभािण सम्ऩन्न नहुॉदै भुरुकराई रोडशडेडङफाट केही बए ऩर्न याहत ददन सक्छ । 
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खिम्ती–ढल्केबर प्रसारण लाइनमा सुरऺा ददन 

ननदेशन 

बीभ गौतभ  

नेऩारकै ऩदहरो २ सम २० केबीको खखम्ती–ढल्केफय रसायण राइन र्नभािणका रागग आिश्मक सुयऺा 
रफन्ध मभराउन गहृ भन्त्रारमरे रहयी रधान कामािरम य ञ्जल्रा रशासन कामािरम मसन्धरुीराई र्नदेशन 

ददएको छ । नेऩार विद्मुत ््  ्रागधकयण य ऊजाि भन्त्रारमरे सो आमोजना र्नभािणका रागग आिश्मक 

सुयऺा भाग गयेकोभा भन्त्रारमरे दिुै र्नकामराई सुयऺा रफन्ध गनि मरखखत र्नदेशन ददएको हो । 

ऊजाि भन्त्रारमका सहसगचि एिॊ रिक्ता केशिध्िज अगधकायीरे जरविद्मुत ् ऺेत्रभा भहŒिऩूणि 
भार्नएको खखम्ती–ढल्केफय रसायण राइन सभमभै नफन्दा याज्मराई ठूरो घाटा ऩयेकारे गहृ 

भन्त्रारमराई सुयऺा रफन्धका रागग ऩत्र रेखेको फताए । उनरे ऩत्रअनुसाय गहृ भन्त्रारमरे ऩर्न सुयऺा 
रफन्ध मभराउन र्नदेशन ददएकारे आमोजनाको काभ अर्घ फढ्न े फताए । ६ िर्िअर्घ न ै सम्ऩन्न 

बइसक्नुऩन े सो आमोजनाअन्तगितको मसन्धरुी ऺेत्रभा ऩटकऩटक स्थानीमिासीरे अियोध गयी 
आमोजना अर्घ फढाउन नसकेऩर्छ मसअर्घ ऩटकऩटक गहृ भन्त्रारमराई ऩत्र रेखेको गथमो । तय, 

भन्त्रारम गम्बीय बएको गथएन ।  

गहृ भन्त्रारमरे सुयऺाको व्मिस्थाका रागग र्नदेशन ददएकारे आगाभी २५ चतैदेखख खखम्ती–ढल्केफय 

रसायण राइन आमोजनाको र्नभािण अर्घ फढाउन रागगएको रागधकयणका कामिकायी र्नदेशक भुकेशयाज 

काफ्रेरे जानकायी ददए । „फैंकको रर्तिेदन ददन दढराइ गयेकारे कुनि सक्न ेअिस्था छैन, अफ हाभी २५ 

चतै्रदेखख सुरु गछौं, गहृ भन्त्रारमरे सुयऺा रफन्ध गयेऩर्छ आमोजना अफ अर्घ फढ्छ,‟ उनरे याजधानीसॉग 

बने, „मसन्धरुीका स्थानीमिासीभा केही सभस्मा य गुनासा बए रागधकयण व्मिस्थाऩन सधैं छरपर य 

िाताि गनि खरुा छ, िातािभा आउन आग्रह छ ।‟ 

उनरे आमोजना र्नभािणका रागग ठेकेदाय कम्ऩनी तमाय यहेको बन्दै सभमभ ैसुरु गने जानकायी ददए । 
तय, विमबन्न याजनीर्तक दररे २४ चतैदेखख तीन ददनसम्भ आभहडतार घोर्णा गयेकारे आभहडतार 

सककएऩर्छ भात्र आमोजनाको र्नभािण सुरु हुन ेरागधकयण स्रोतरे जनाएको छ । 



स्थानीमिासीरे सात ओटा टािय र्नभािणभा अियोध गयेऩर्छ सन ् २००९ मबत्र ै सम्ऩन्न हुनुऩन े

आमोजनाफाये स्थानीमिासीरे विश्ि फैंकभा उजुयी ददएका गथए । फैंकरे ऩर्न गत डडसेम्फयमबत्र रर्तिेदन 

ददने फताएको गथमो ।  

तय, ददन दढराइ गयेऩर्छ रागधकयण असन्तुष्ट फनेको छ । असन्तुष्ट रागधकयणरे गहृराई ऩत्र रेख्दै 

आिश्मक सुयऺा मभराउन आग्रह गदै २५ चतै्रदेखख आमोजनाको काभ अर्घ फढाउने उल्रेख गयेको छ ।  

नेऩारको विद्मुत ्रणारी धान्न मो रसायण राइन सफैबन्दा भहŒिऩूणि भार्नन्छ । तय, २०६८ सारऩर्छ 

भात्र आमोजना र्नभािण कामिभा ५० ऩटकबन्दा फढी स्थानीमिासीरे अियोध गरयसकेका छन ् । 
रागधकयणरे सुयऺाकभॉ ऩरयचारन गयेय बए ऩर्न रसायण राइन फनाउन ेर्नणिम गयेऩर्छ स्थानीमिासीरे 

जफजिस्ती फनाउन खोज्नु अन्तयािञ्ष्िम श्रभ सॊगठन (आईएरओ) को भूल्म, भान्मताविऩयीत बएको बन्दै 

विश्ि फैंकको केन्रीम कामािरमभा उजुयी गयेका गथए । 

सो उजुयीअनुसाय दईु ऩटक विश्ि फैंकको टोरी नेऩार आएय मसफाये अध्ममन गयेको गथमो । 

आमोजना ऩूया नबए दोरखा, याभेछाऩरगामतका ञ्जल्राभा उत्ऩाददत बफजुरी त्मवत्तकै खेय जानेछ ।  

रागधकयणरे टािय भुर्नको बागको ऺर्तऩूर्त ि भात्र ददन मभल्ने व्मिस्था बए ऩर्न अियोध गयेको ऺेत्रभा 
सडक विबागभापि त सफै जग्गा अगधग्रहण गयी सो फाऩतको यकभ मरन ञ्जल्रा रशासन कामािरम 

मसन्धरुीरे साििजर्नक सूचना जायी गरयसकेको छ । १ सम ५९ ककत्ता जग्गाभध्मे अगधकाॊशरे सोफाऩतको 
यकभ फुखझसकेका छन ्।  

रसायण राइन नफने दोरखाको राभाफगयभा र्नभािणाधीन ४ सम ५६ भेगािाट ऺभताको भागथल्रो 
ताभाकोसी जरविद्मुत ् आमोजनाको बफजुरी सहय ऩु¥माउनसभेत सभस्मा ऩने रागधकयणका 
अगधकायीहरू फताउॉछन ्। 

रसायण राइन फनेऩर्छ मसन्धऩुाल्चोक, दोरखा, याभेछाऩरगामतका Ô्ेत्रभा जरविद्मुत ्

आमोजनाभापि त १ हजाय भेगािाट विद्मुत ्सञ्जर ैओहोयदोहोय हुनेछ । रागधकयणका अनुसाय रसायण 

राइन आमोजनाको ९५ रर्तशत काभ ऩूया बइसकेको छ बने मसन्धरुी नगयऩामरकामबत्र ६ य खकुोटभा 
एउटा टािय र्नभािण गनि फा“की छ ।  

रागधकयण रसायण र्नदेशानारमका उऩकामिकायी र्नदेशक कन्हैमा भानन्धयका अनुसाय र्नभािण सुरु बई 

विनाअियोध काभ बए तीन भदहनामबत्र आमोजनाको र्नभािण कामि ऩूया हुनेछ । 
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दरौंदीमा अको जलविद्र्ुत ्आर्ोजना 
गोयखाको दयौंदी नदीभा पेरय अको जरविद्मुत ्आमोजना फन्न ेबएको छ । फायऩाक य घ्माल्चोकको मसभानाञ्स्थत 

याङरुङभा एक भेगािाट ऺभताको दयौंदी साना जरविद्मुत ्आमोजना र्नभािण गन ेरकिमा शुरू बएको हो । यन अप 

द रयबय रकृर्तको उक्त आमोजना आउॉदो २ िर्िमबत्र र्नभािण सम्ऩन्न गन ेआमोजनाका कम्ऩनीका रभुख िीयफहादयु 

घरेरे जानकायी ददए । ‘आमोजनाको ऩूििसम्बाव्मता अध्ममनको काभ बइयहेको छ,’ उनरे बन,े ‘ऊजाि 
भन्त्रारमअन्तगितको विद्मुत ्विकास विबागफाट आमोजना र्नभािणको स्िीकृर्त राप्त बइसकेको छ ।’ आमोजना 
र्नभािण हुॉदा रबावित हुन ेगाविसका स्थानीम फामसन्दासॉग शमेय आह्िान गयेय आमोजना र्नभािणको तमायी 
गरयएको घरेको बनाइ छ । आमोजना र्नभािण हुॉदा फायऩाक, घ्माल्चोक, मसम्जुङ, सौयऩानी गाविस रबावित हुनेछन ्

।  
 

आमोजनाफाट उत्ऩादन बएको विद्मुत ्केन्रीम रसायण राइनभा नजोडडन ेघरेको बनाइ छ । आमोजनाको 
ऩूििसम्बाव्मता अध्ममन बइयहेकारे आमोजना र्नभािण गदाि कर्त रगानी आिश्मक ऩछि  बन्नेफाये अध्ममन 

बइयहेको उनरे फताए । ‘सम्बाव्मता अध्ममनको रर्तिेदन आएऩर्छ आमोजना कस्तो भोडरेभा फन्छ बन्नेफाये 

मकीन हुन्छ,’ घरेरे बन,े ‘शमेय आह्िान य कम्ऩनीको आधाआधा रगानीभा आमोजना र्नभािण गछौं ।’ मसअर्घ 

दयौंदी नदीभ ै६ दशभरि ५ भेगािाट ऺभताको दयौंदी ‘ए’ जरविद्मुत ्आमोजनाको र्नभािण धभाधभ बइयहेको छ । 
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बुढीगण्डकीको कार्ाालर्लाई ७३ रोऩनी जग्गा अधधग्रहण 

१२०० भेगािाट ऺभताको फुढीगण्डकी जरबफद्मुत ्आमोजनाको कामािरम बिन सञ्चारन रमोजनका 
रागग ७३ योऩनी जग्गा अगधग्रहण गरयएको छ ।  

गोयखाको घ्माल्चोक गाबफस –९ ञ्स्थत मसउयेनीटायभा कामािरम बिन रमोजनका रागग २७ जना 
स्थानीमफासीको जग्गा अगधग्रहण गरयएको हो । „राभो सभमदेखख जग्गा खोजी गरयएको गथमो‟ जग्गाको 
भूल्म र्नधाियण उऩसमभर्तका रभुख सभेत यहेका गोयखाका रभुख ञ्जल्रा अगधकायी उद्धि र्तभञ्ल्सनारे 

बने, „स्थानीमसॊग ब्माऩक छरपर गयेय ७३ योऩनी जग्गा अगधग्रहण गरयमो ।‟ मसउयेनीटायको जग्गा 
अिरोकन य भुआब्जाफाये छरपर गनि फुढीगण्डकी बफकास समभर्तका ऩदागधकायीसदहत जग्गाको भूल्म 

र्नधाियण उऩसमभर्तका अध्मऺ ञ्जल्रा भारऩोत कामािरम गोयखाका रभुख यघुनाथ पुमाॉरको टोरी 
मसउयेनीटाय ऩुगेको गथमो ।  

„फर्ौँदेखख आमोजनाको रागग जग्गा खोञ्जएको गथमो । जग्गा बेदटए ऩर्न सहभर्त हुन सकेको गथएन‟ 

रञ्जअ र्तभेल्सेनारे बन,े „रर्तयोऩनी ७ राख ९५ हजाय रुऩैंमा ददनेगयी स्थानीमको जग्गा अगधग्रहण 

गरयमो ।‟ बफहीफाय स्थानीम फामसन्दा (जग्गा धनी) य जग्गा मसपारयस समभर्तफीच जग्गा अगधग्रहणका 
रागग सहभर्त बएको गथमो । सहभर्तसॊग ैजग्गा अगधग्रहणका रागग रकिमा अर्घ फढेको छ । 

„साििजार्नक सूचना छऩाएय अगधग्रहणको रकिमा शुरु गरयमो‟ रञ्जअ र्तभञ्ल्सनारे बने,् „३० ददनको 
म्माद मरएय जग्गा धनीको र्निेदन आव्हान गरयएको छ ।‟ भुआब्जाका रागग स्थानीम फामसन्दारे ञ्जल्रा 
रशासन कामािरमभा र्निेदन ददनुऩने बएको छ । ३० ददनऩर्छ उक्त जग्गा फुढीगण्डकी जरबफद्मुत ्

आमोजनाको स्िामभत्िभा ल्माइने उनरे फताए । बफकास समभर्तको खाताफाट ञ्जल्रा रशासन 

कामािरमको फैङ्क खाताभा ऩठाएको यकभ जग्गा धनीराई भुआब्जा ददने रञ्जअ र्तभञ्ल्सनारे फताए ।   

„जग्गाको भुआब्जा हाभीरे स्थानीमराई बफतयण गने हो‟ रञ्जअरे बने, „भुआब्जा मरनका रागग र्निेदन 

आव्हान गयेय अगधग्रहणको रकिमा अर्घ फढ्मो ।‟ कामािरम बिन र्नभािण गन,े आमोजनाको काभ गदाि 
ल्माइएका साभानहरु बण्डायण गन,े भेशीनहरु ऩाककि ङ्गका रागग मसउयेनीटायभा जग्गा खयीद गरयएको 
फुढीगण्डकी बफकास समभर्तका अध्मऺ रक्ष्भीरसाद देिकोटारे फताए ।   

मसउयेनीटायभा आमोजनारे जग्गा खयीद गन े हल्रा चरेसॊग ै त्मस ऺेत्रका जग्गा चको भूल्मभा बफिी 
बफतयण हुॉदै आएका छन ्। त्मस्तै आमोजना र्नभािण हुॉदा ड्माभभा जम्भा गरयएको ऩानीरे डुिाउने ऺेत्रका 



घयजग्गा, खेत ककनफेच तीब्र रुऩभा अर्घ फढेको स्थानीमफासी फताउॉछन ्। गत फर्ि बत्रशूरी नदीभा ऩुर 

फनेसॊग ै घ्माल्चोक ऺेत्रभा जग्गाको बाउ आकामसएको गथमो । ऩथृ्िीयाजभागिदेखख घ्माल्चोक हुॉदै दोस्रो 
ब्माऩारयक केन्र आरुघाटफजाय ऩुग्ने सडक अदहरे सूचारु छ । 

आमोजना र्नभािण हुॉदा सडकको अगधकाॊश खण्डहरु ऩानीभुर्न डुब्ने फताइएको छ । सडक आसऩासका 
ऺेत्रभा अदहरे घडयेी ककन्नेहरु फढेका छन ् । आमोजना र्नभािण हुॉदा धेयै भुआब्जा मरनका रागग जग्गा 
ककन्नेहरु फढेका छन ्। फुढीगण्डकी जरबफद्मुत ्आमोजना आठ फर्िमबत्र रू. २ खफि रगानीभा फन्न रागेको 
देशकै ठूरो आमोजना भध्मेको एक जरबफद्मुत ्आमोजना हो ।  

  



>f]tM cGgk')f{ kf]i^, 2071/12/23 

विकास थाऩा 

जलविद्र्ुतक्ो अको भिलेन  

नेऩारभा खऩत हुन े कुर ऊजािभा काठ-दाउया य गोफय-गुइॉठाको अॊश ७१ रर्तशतबन्दा फढी छ। ऊजािको 
रूऩभा जरविद्मुत्को खऩत एक रर्तशत ऩर्न छैन। १३ रर्तशतबन्दा फढी ऩेिोमरमभ ऩदाथि आमात (कुर 

फजेटको ३५ रर्तशत) हुन्छ।  
  

ऊजाि उत्ऩादनका रागग रकृर्तरे नेऩारराई मसत्तभैा कच्चा ऩदाथि ददएको छ। २०४९ सारदेखख हाम्रो नीर्तरे 

ऊजाि उत्ऩादनको रभुख ञ्जम्भा र्नजी ऺेत्रराई ददएको छ। 
२०४९ सारदेखख राइसेन्स रथा सुरु बएऩर्छ झन्डै २२ िर्िको अिगधभा आइऩुग्दा र्नजी ऺेत्रफाट दईु हजाय 

भेगािाटफयाफयको उत्ऩादन हुने अिस्थाभा आइऩुगेको छ। त्मसभा ऩर्न आधाजर्त रागधकयणरे 

फनाउॉ दैछ।  
  

करयफ एक हजाय भेगािाट र्नजी ऺेत्ररे फनाउन रागेको अिस्था छ। साभान्मतमा एउटा आमोजना 
र्नभािणभा जान ऩाॉच िर्ि राग्छ, त्मही बएय विद्मुत ्ए्ेनरे ऩर्न राइसेन्सको अगधकतभ अिगध ऩाॉच िर्ि 
तोकेको हो।  
  

मर्तका अिगधसम्भ आमोजनाको अध्ममन, विद्मुत ्खरयद सम्झौता, वित्तीम व्मिस्थाऩन गरयसकेऩर्छ 

फल्र र्नभािणभा जान्छ। उत्ऩादन अनुभर्तऩत्र मरने अिस्थासम्भ आइऩुग्दा एउटा रिद्र्धकरे अनेकौं 
हन्डय खाएको हुन्छ। 
  

र्नभािण सुरु गने फेराभा िन भन्त्रारमरे आफ्नो दादागगयी देखाउॉछ। जायी बएको राइसेन्सको ढेय हेदाि 
र्मनराई तह रगाउनैऩछि  बनेय एकाएक िन ऺेत्रको जग्गा राञ्प्त गन ेकामिविगध फनाउॉछ। अर्न त्मो 
कामिविगध ऩारना गदाि रिद्र्धक हैयान भात्र होइन, आत्भहत्मा गनेसम्भको ञ्स्थर्तभा आइऩुग्छ। 
  

कुन ैआमोजनाको सॊयचना (भुहान, नहय, विद्मुत ्गहृ य रसायण राइन) िनभा ऩये अदहरेको अिस्थाभा 
र्नभािण सुरु नै नगये हुन ेबइसकेको छ। 
  

३५ िर्िऩर्छ याज्मराई चारू हारतभा कपताि गन ेसतिभा फनाउन रागगएको आमोजनारे कुन ैस्थामी बौर्तक 

सॊयचनारे िन ऺेत्र ओगट्ने बए िन ऺेत्रको सट्टाबनाि गनुिऩन े विश्िभा कहीॊ नबएको र्नमभ हाभीकहाॉ 
छ।  
  



जग्गा कुनै िस्तु हो य व्माऩायीरे उत्ऩादन गयेय िनराई ददने? जफ कक सम्ऩूणि आमोजना नै सयकायराई 

कपताि गनुिऩन ेबएऩर्छ केका सट्टाबनाि? अर्न सट्टाबनाि गदाि िन ऺेत्रसॉग जोडडएको जर्त ऺेत्रपर हुन्छ 

त्मर्त फयाफयको 'बौगोमरक तथा ऩारयञ्स्थर्तकीम ऺेत्रभा जग्गा खरयद गयी ञ्जल्रा िन कामािरमको 
नाभभा यञ्जस्िेसन ऩास गयाउनुऩने' िनको उदॊ छ।  
  

जस्तो जग्गाभा आमोजना फनाउन रागगएको हो त्मस्तै जग्गा कहाॉ ऩाउने? मस्तो जग्गा उऩरब्ध 

गयाएऩर्छ भात्र आमोजनाका रागग िन विबागसॉग हुने सम्झौता कामािन्िमन गनुिऩन ेसति हुन्छ। त्मर्त 

जग्गाफयाफयको यकभ मरएय िन आपैं रे व्मिस्थाऩन ऩर्न गदैन। 
  

ऩञ्चामतकारभा ऩरयिाय र्नमोजनको अस्थामी साधन ढारको विऻाऩन गनि याजाको अनुभर्त मरनुऩथ्र्मो। 
अदहरे ऩर्न ऩञ्चामतकै शैरीभा एउटा रूख काट्नुऩ:मो बन े त्मसको अनुभर्त मरन भञ्न्त्रऩरयर्द्सम्भ 

ऩुग्नुऩछि।  
  

ञ्जल्रा िन कामािरम हुॉदै ऺेत्रीम िन र्नदेशनारम, िन विबाग, िन भन्त्रारम य भञ्न्त्रऩरयर्द्सम्भ 

अनुभर्तसम्फन्धी पाइर आइऩुग्न भदहनौं राग्छ। पाइर सदय गयाउन टेफुरैवऩच्छे रिद्र्धकहरू ऩैसा 
मरएय खरयदाय-सुब्फादेखख उऩल्रो तहका हाककभका कोठाकोठा चहानुिऩछि।  
  

ढारको विऻाऩन गनि अनुभर्त ऩाएजस्तै रूख काट्ने अनुभर्त मरएय भात्र ऩुग्दैन, एउटा रूख काटे दइुटा 
योवऩददनुऩछि , त्मो ऩर्न िनरे होइन, रिद्र्धक आपैं रे। योवऩएका बफरुिाको ऩाॉच िर्िसम्भ सॊयऺण य 

सॊिद्र्धन ऩर्न रिद्र्धकरे न ैगरयददनुऩछि। 
  

आफ्न ैखचिभा कटान भुछान य ढुिानी गयी ञ्जल्रा िन कामािरमरे तोकेको ठाउॉभा घाटगद्दी गरयददनुऩछि। 
जरविद्मुत ् आमोजना फनाउॉदा नै रिद्र्धकरे सयकायराई भ्माट, बन्साय य अन्म भहसुर फुझाएको 
हुन्छ।  
  

बफजुरी उत्ऩादन बएऩर्छ योमल्टी य नापा सुरु बएऩर्छ आमकय फुझाउनुऩछि। एउटा रिद्र्धकराई सक्दो 
चसुेय नऩुगी िन कामािरमरे एकाएक 'िाताियणीम सेिा शुल्क' र्तनुिऩछि। मो शुल्क कुन ैऩटके होइन।  
  

नापा सुरु बएऩर्छ आमोजना अिगधबय खदु भुनापाको एक रर्तशत अर्निामि र्तनुिऩन ेव्मिस्था गरयएको 
छ। अन्तरयभ सॊविधानरे बन्छ- कानुनफभोञ्जभफाहेक कय उठाउन ऩाइने छैन।  
  

तय िन भन्त्रारमरे सॊविधान मभचये एउटा कामिविगधको बयभा रिद्र्धकहरूमसत कयोडौं असुल्न खोजेको 
छ। मी माित ्कुया ऩारना बए-नबएको हेनि ऺेत्रीम िन र्नदेशक सॊमोजक यहेको एउटा सॊमन्त्र फनाइएको 
छ।  



  

त्मो सॊमन्त्रभा सम्फञ्न्धत ञ्जल्रा विकास समभर्तको अगधकृत, सम्फञ्न्धत कोर् तथा रेखा र्नमन्त्रण 

कामािरमको अगधकृत, सम्फञ्न्धत आमोजनाको रर्तर्नगध य सम्फञ्न्धत ञ्जल्रा िन कामािरमको 
अगधकृत हुन्छ। मो सॊमन्त्रराई रिद्र्धकरे चाकडी गरययहनुऩछि , अन्मथा आमोजना रभुखराई कायफाही 
हुने बनेय ल्माप्चे रगाउनुऩछि। 
अधधकाॊश जलविद्र्ुत ्आर्ोजनाका सॊरचना ऺेत्र िनमा ऩर्ा। बबहान-बेलुकी िात िानका लाधग काठ-

दाउरा बाल्नुऩन ेबाध्र्ता र्। नतनलाई विस्थावऩत गना मद्दत ऩु:र्ाउने जलविद्र्ुत ्ननमााणका लाधग िने 
िन मन्त्त्रालर् भिलेन बननरहेको र्। 

िनको मर्त राभो य झन्झदटरो रकिमा ऩूया गनि िर्ौं राग्छ। िनरे के िन ऺेत्रको सॊयऺणकै रागग मस्तो 
गयेको हो त? िन ऺेत्रको सॊयऺणका रागग रिद्र्धकरे ञ्जम्भा मरने कक याज्मरे? रिद्र्धकरे याज्मराई 

केका रागग कय र्तयेको?  

  

जरविद्मुत ् ऺेत्रफाट घूस खानका रागग मर्त राभा य झन्झदटरा रकिमा खडा गरयएको बुक्तबोगी 
फताउॉछन।् ऩैसा नखिुाई पाइर सदैन। पाइर साने रकिमा रम्फेतान ऩारयएको कायण ऩर्न मही हो।  
  

जरविद्मुतक्ो विकासभा याज्म साॉञ्च्चकै गम्बीय बएको बए सयकायको एउटा र्नकामरे सफैर्तय सभन्िम 

गथ ्िमो होरा। सगचि, गबनियरगामत उच्च ऩदभा र्नमुञ्क्तका रागग जसयी नेताहरूरे आपूरे खेल्ने ठाउॉ  
याखे, ब्मुयोिेसीरे ऩर्न नेताकै अनुशयण गयम्ो। 
  

जो सफैबन्दा िरयष्ठ छ उही स्ित: सगचि फढुिा हुन ेरािधान ऐनभा याखखएको बए एक ऩदका रागग तीन 

ऩद मसपारयस गयेय नेताका घयघयभा दौडये 'कफोर' गनुि ऩदैनथ्मो।  
  

याष्ि फैंकको गबनियभा जो िरयष्ठ डडऩुटी गबनिय हो, उसरे स्ित: ऩाउन े व्मिस्था बएको बए फैंककङ य 

भौदरक ऺेत्रको अनुबि न ैनबएको व्मञ्क्तरे गबनिय ऩाउॉ दैनथ्मो। तय मी सफ ैनेताराई राप्त हुने कमभसन 

य आउन ेघूसका कायण बइयहेका छैनन ्बने िन भन्त्रारम भात्र कसयी अछूतो यहन सक्थ्मो। 
  

अगधकाॊश जरविद्मुत ्आमोजनाका सॊयचना ऺेत्र िनभा ऩछि। बफहान-फेरुकी बात खानका रागग काठ-

दाउया फाल्नुऩने फाध्मता छ। र्तनराई विस्थावऩत गनि भद्दत ऩ:ुमाउने जरविद्मुत ्र्नभािणका रागग बने 
िन भन्त्रारम मबरेन फर्नयहेको छ।  
  

विद्मुत ् विकास विबाग िा ऊजाि भन्त्रारम िा जर तथा ऊजाि आमोगभध्मे कुनै एक र्नकामको एउटा 
टेफुरफाट सफै ऺेत्रका काभ गनि रगाउने, अनुभर्त ददने, ददन ऩठाउने अगधकायसदहतको एकद्िाय नीर्त 

नबएसम्भ मो फेगथर्त यदहयहन्छ।  
  



िनको अनुभर्त मरॉदा खेप्नुऩने हैयानीरे रगानीकताि बामसएका छन।् उनीहरू मस्तो झन्झदटरो ऺेत्रभा 
ककन रगानी गन ेबनेय फसेका छन।् तय मही िन भन्त्रारमरे विदेशीरे फनाउन ेआमोजनाका रागग मस्तो 
हैयानी ददॉदैन।  
  

विदेशीरे स्िदेशीरे जस्तो िाताियणीम सेिा शुल्क ऩर्न र्तनुिऩदैन, विदेशीको बनेऩर्छ एउटै पाइर 

भञ्न्त्रऩरयर्द् ऩुयम्ाएय बफनाझन्झट रूख काट्न, अगधग्रहण गनि, बोगागधकाय कामभ याख्न ऩाउॉछ। मो त 

िनको भात्र कथा बमो।  
  

सयकायका अरू र्नकाम (ऊजाि, उद्मोग, अथि, गहृ, यऺा, बूमभसुधाय, िाताियण) का उस्तै भाखेसाङरा छन।् 
मी सफराई गचने गयी एउटै र्नकामफाट राइसेन्स जायीदेखख सफ ैरकायका अनुभर्त ददनेसम्भका काभ एउटै 

र्नकामफाट हुन जरुयी छ। 
  

२०६३ सारदेखख चचािभा यहेको नमाॉ जरविद्मुत ्ऐनभा मी अियोध हटाउन सक्न ेगयी रागू बएभा भात्र 

जरविद्मुत्भा केही विकास हुने आशासम्भ गनि सककन्छ।  
मस्तो व्मिस्था बए ब्मुयोिेसीरे घूस खान ऩाउॉ दैनथ्मो, नेता य भन्त्रीराई ऩैसा ददनुऩदैनथ्मो। तय 

नेऩारका नेता य ब्मुयोिेसीरे मस्तो याम्रो काभ गरािन ्बनेय विश्िास गनि सककएरा य?  

  

व्मिस्थावऩका-सॊसद्को कृवर् तथा जरस्रोत समभर्तरे रसायण राइन र्नभािणभा देखखएका अियोधफाये 

गठन गयेको उऩसमभर्तभा िनरे द:ुख ददएको सयकायी र्नकामफाटै गुनासो आएको गथमो, तय जरस्रोत 

समभर्तरे िन भन्त्रारमरे असॊिैधार्नक तियभा असुल्न खोजेको िाताियणीम सेिा शुल्कसम्फन्धी कदहरे 

ऩर्न छरपरै गयेन। सॊसदीम समभर्तका ध्मान ऩर्न केिर जरविद्मुत्का राइसेन्सभा भात्र फढी केञ्न्रत 

देखखए। 
  



>f]tM /fhwflg b}lgs, 2071/12/23 

आॉधीिोला जलविद्र्ुत्को व्र्ाऩाररक उत्ऩादन सुरु 

याजधानी सभाचायदाता 
काठभाडौं, २३ चतै 

फुटिर ऩािय कम्ऩनी (फीऩीसी) मरमभटेडद्िाया र्नभािण गरयएको आॉधीखोरा जरविद्मुत ् आमोजनारे 

व्माऩारयक उत्ऩादन सुरु गयेको छ ।५ दशभरि १ भेगािाट विद्मुत ्उत्ऩादन गदै आएकोभा त्मसराई 

ऺभता िदृ्गध गयेय सम्ऩन्न गयी व्माऩारयक उत्ऩादन गयेको आमोजना रभुख विष्णुफहादयु मसॊहरे 

जानकायी ददए । उनका अनुसाय ०४८ सारभा ५ दशभरि १ भेगािाट यहेकोभा ९ दशभरि ४ भेगािाट 

ऩु¥माइएको छ । 

धेयै ऩुयाना उऩकयण र्छटोर्छटो बफगग्रयहन,े विद्मुत ् उत्ऩादन फन्द बइयहन,े उऩकयणहरू भभित तथा 
सम्बाय गनि र्नकै सभस्मा हुने य ऩूणि रूऩभा विद्मुत ्उत्ऩादन तथा सञ्चारन गनि कदठनाइ बएऩर्छ 

ऩुयाना उऩकयण हटाएय नमाॉ उऩकयण जडान गयी ऺभता िदृ्गध गरयएको आमोजनारे जनाएको छ । 
आमोजनारे ६ भॊमसय ०६९ देखख ऺभता अमबिदृ्गधको काभ अर्घ फढाएको गथमो ।  

नमाॉ उऩकयणहरू जडान बएका कायण बूमभगत विद्मुत ् गहृको रम्फाइ करयफ ८ मभटय तथा टेरयेस 

टनेरको साइज ऩर्न फढाइएको छ । झन्ड ै२ सम ५० मभटय राभो नमाॉ ऩेनस्टक ऩाइऩ थऩ गरयएको छ । 
ऺभता अमबिदृ्गधसॉगै आमोजनाफाट िावर्िक ७० दशभरि ७३ भेगािाट विद्मुत ्उत्ऩादन हुने य ऩदहराको 
तुरनाभा दोब्फय िदृ्गध बएको आमोजना रभुख मसॊहरे जानकायी ददए ।  

  



>f]tM sf/f]jf/, 2071/12/23 

कानुन नहुॉदा जलविद्र्ुतमा सिासाधारणको 
सॊस्थाऩक लगानी ननराशाजनक 

जरविद्मुत ्आमोजनाभा सॊस्थाऩक समेय रगानी गनि सििसाधायण इच्छुक यहे ऩर्न कानुनी व्मिस्था नहुॉदा उनीहरू 

खञु्म्चॉदै आएका छन ्। केही आमोजना विकासकतािरे आफ्नो ऩषृ्ठबूमभका आधायभा सििसाधायणफाट अरत्मऺ 

रूऩभा सॊस्थाऩक रगानी जुटाइयहे ऩर्न मसराई र्नयन्तयता ददन कानुनी व्मिस्था न ैछैन । 
रिद्र्धकहरूरे सििसाधायणको सॊस्थाऩक रगानी उठाउन सक्न ेअिस्था बए ऩर्न कानुनी फन्देजकै कायण मसरे 

गर्त मरन सकेको छैन । केही रिद्र्धकरे गचनजान, याम्रो साखरगामत आकर्िक रर्तपर देखाएय मस्तो रगानी 
उठाएका छन ्। मही आधायभा केही रिद्र्धकरे सििसाधायणराई सॊस्थाऩक सेमयभा रगानीका रागग आग्रह 

गरययहेका छन ्। 
आमोजना र्नभािणका रागग ऩमािप्त रगानी जुटाउन नसकेको अिस्थाभा गधतोऩत्र फोडिफाट राइसेन्स राप्त िस्टी 
(सॊस्था)भापि त आमोजनाराई रगानी जुटाउन सककने रिद्र्धक सु्ुझाउॉछन ्। जरविद्मुत्भा सििसाधायणरे रगानी 
गनि चादहयहेका फेरा सॊस्थागत रगानीका रागग फाटो खरुा गनुिऩनेभा गधतोऩत्र फोडिका र्नदेशक नीयज गगयी जोड 

ददन्छन ्। “सििसाधायण जरविद्मुत्भा रगानी गनि तमाय छन,् विश्िास गन ेसॊमन्त्र नबएकारे भात्र ैरगानी आउन 

नसकेको हो,” उनी बन्छन,् “सििसाधायणराई सॊस्थाऩक सेमय ददन फेग्र ैिस्टी ऐन ल्माउन जरुयी बइसकेको छ ।” 

िस्टी ऐनको विर्मभा ऩदहरेदेखख न ैकुया उठे ऩर्न भूतिरूऩ नमरएको उनरे फताए । 
कम्ऩनी ऐनको दपा ३६ रे सििसाधायणको रगानी बएका कम्ऩनीराई ऋणऩत्र र्नष्कासनका रागग गधतोऩत्र 

र्नष्कासन तथा बफिी रफन्धक (भचने्ट फैंकय)राई अनुभर्त ददएको छ । 
जरविद्मुत ्आमोजना र्नभािणअगाि ैसििसाधायणराई सॊस्थाऩक सेमयधनी फनाउन ेकानुनी आधाय तमाय गनि 
आिश्मक बइसकेको सेमय विश्रेर्क यिीन्र बट्टयाई सुझाउॉछन ्। “कानुनी व्मिस्था बए आमोजना र्नभािण सुरु 

गनि रिद्र्धकराई रगानीको सभस्मा हुॉदैन,” उनी बन्छन,् “भचने्ट फैंकयजस्त ैिस्टीभापि त सॊस्थाऩक रगानी 
सॊकरन हुन्छ । रगानीको सदऩुमोग, आमोजना रकृर्त, रर्तपरको रत्माबूर्तजस्ता कुया िस्टीरे हेन ेबएकारे 

सििसाधायणरे गन ेसॊस्थाऩक रगानी सुयक्षऺत हुन्छ ।” 

सििसाधायणरे जरविद्मुत्भा सॊस्थाऩक सेमयका रूऩभा रगानी गनि चाहेको बन्दै बट्टयाईरे कानुनी व्मिस्था 
नहुॉदाभात्र ैउनीहरू खञु्म्चएको फताए । िस्टीभापि त सॊस्थाऩक रगानी खरुा गये सििसाधायणको विश्िास फढ्न गई 

अफौं रुऩैमाॉ रगानी उठ्न सक्न ेउनी ठान्छन ्। रगानी उठाउनका रागग गधतोऩत्र फोडिफाट राइसेन्स राप्त िस्टी 
आिश्मक ऩन ेउनरे फताए । 



अदहरे आमोजना र्नभािण सुरु बएको १ िर्िऩर्छ भात्र कम्ऩनीरे सििसाधायणराई सेमय र्नष्कासन गन ेरािधान छ । 
त्मसरे गदाि आमोजना र्नभािणअर्घ रगानीको सभस्मा ऩदै आएको छ । स्ितन्त्र ऊजाि उत्ऩादक सॊस्था (इऩान)का 
अध्मऺ खड्गफहादयु विष्ट ऩर्न मसराई व्मिञ्स्थत गनुिऩन ेफताउॉछन ्। केही सभमअर्घ मसफाये छरपर बए ऩर्न 

रकिमा अर्घ नफढेको उनरे सुनाए । “जरविद्मुत्रगामत अन्म ठूरा ऩूिािधाय विकासभा ऩर्न मस्तो रगानी 
आिश्मक देखखएको छ,” उनरे बन े। 
ऊजाि भन्त्रारमरे विद्मुत ्रागधकयण य र्नजी ऺेत्रराई गयी २०८६ भेगािाट विद्मुत ्उत्ऩादन गनि राइसेन्स ददएको छ 

। सयकायरे ऊजािरगामत अन्म ऩूिािधाय विकासभा सििसाधायणफाट रगानी जुटाउन दातरृ्नकाम एमसमारी विकास 

फैंक (एडीफी) य विश्ि फैंकअन्तगितको अन्तयािञ्ष्िम वित्त र्नगभ (आईएपसी)राई ५०÷५० अफि रुऩैमाॉ ऋणऩत्र 

र्नष्कासनको अनुभर्त ददइसकेको छ । 

  



>f]tM cleofg, 2071/12/24 

४८ मेगािाटको खिम्ती आर्ोजना सहकारीले बनाउने 

दोरखा य याभेछाऩ ञ्जल्राको सीभा गाविस खखम्तीभा आमोजना स्थर यहेको कुर ४८ दशभरि ८ भेगािाट 

ऺभताको खखम्ती २ जरविद्मुत ्आमोजना सहकायीको ढाॉचाभा अगाडड फढ्न ेबएको छ ।  
 

सो आमोजना अगाडड फढाउनका रागग „वऩऩल्स हाइड्रो सहकायी सॊस्था‟ नै गठन गरयएको छ । सहकायीका 
भाध्मभफाट अगाडड फढाउन रागगएको सो आमोजना हारसम्भकै ठूरो आमोजना हो । सो आमोजनाको 
कुर रागत रू. सात अफि यहेको छ । मसअर्घ गुल्भीको रुऩाकोटभा साििजर्नक र्नजी सहकायी 
अिधायणाभा र्नभािण गरयएको हुग्दी खोरा जरविद्मुत ्आमोजना केन्रीम रसायणभा जोडीसकेको छ । 
ऩाॉच भेगािाट ऺभताको सो आमोजनाभा सहकायी सॊस्थारे रू. ७७ कयोड रगानी गयेको गथमो ।  
 

मस्तै फागरुङभा १० भेगािाट ऺभताको दयभखोरा जरविद्मुत ्आमोजना ऩर्न सहकायीरे नै अगाडड 

फढाउन रागेको छ । सो आमोजनाभा फागरुङ य गुल्भीका कयीफ एक हजाय ३ सम ८० जनारे साभूदहक 

रगानी गयेका छन ्। आमोजनारे नेऩार विद्मुत ्रागधकयणसॉग विद्मुत ्खयीद सम्झौता (वऩवऩए)का 
रागग रायञ्म्बक भस्मौदाभा हस्ताऺयसभेत गरयसकेको सहकायी सॊस्थाका अध्मऺ कृष्ण आचामिरे फताए 

। आमोजनाको सिेऺणरगामतका राविगधक काभ ऩूया बएको छ ।  
 

सहकायीभा २ सम ९० जना सेमय सदस्म यहेका छन ्। आमोजना अगाडड फढाउनका रागग सेमय सदस्म थऩ 

गरयने य स्थानीम तथा रबावितराई सभेत सहबागी गयाइने रक्ष्म मरइएको छ । ऩहुॉचभागि र्नभािण, 

रसायण राइन सिेऺणरगामतका काभका रागग सेमय सदस्मरे नै रायञ्म्बक रगानी गनेछन ्। त्मसका 
रागग सुरुभा रू. ५० कयोड रगानी गरयनेछ । सेमय सदस्मफाट आमोजनाका रागग रू. सात कयोड ६० राख 

१५ हजाय सङ्करन बइसकेको छ ।  
 

मस्तै सयकायरे म्मादी ञ्जल्राभा आमोजना स्थर यहेको २५ भेगािाट ऺभताको दयफाङखोरा जरविद्मुत ्

आमोजनाराई उत्ऩादन अनुभर्त ददएको छ । धौरागगरय कामरका हाइड्रोऩाियरे र्नभािण गनि रागेको सो 
आमोजनाको रागधकयणसॉग विद्मुत ्खयीद सम्झौता बइसकेको छ । मसको कुर रागत रू. चाय अफि 
यहनेछ । सयकायरे हारसम्भ कुर ८६ ओटा जरविद्मुत ्आमोजनाराई उत्ऩादन अनुभर्तऩत्र रदान गयेको 
छ । सो अनुभर्तऩत्र ददइएका आमोजनाफाट दईु हजाय ९६ भेगािाट विद्मुत ्उत्ऩादन हुनेछ । यासस 

  



>f]tM cleofg, 2071/12/24 

आॉधीिोला जलविद्र्ुतको ममात सॊिारऩनर् ऩुन व्र्ाऩाररक उत्ऩादन शुरु 
फुटिरऩािय कम्ऩनीरे र्नभािण गयेको आॉधीखोरा जरविद्मुत ्आमोजनारे भभित सॊबायऩर्छ ऩुन  व्माऩारयक 

उत्ऩादन शुरु गयेको छ । आमोजनाभा जडडत उऩकयणहरु कयीफ समफर्ि ऩुयानो बएको् ेय र्छटो र्छटो बफग्रीयहन े

बएकारे कम्ऩनीरे ऩुयाना उऩकयणहरु हटाई नमाॉ उऩकयण जडान गयी  आमोजना आइतिायदेखख ऩुन् सञ्चारनभा 
ल्माएको हो । फुटिर ऩािय कम्ऩनीरे २०४८ सारभा आॉधी खोरा जरविद्मुत ्आमोजनाको र्नभािण कामि सम्ऩन्न 

गयी ५ दशभरि १ भेगािाट विद्मुत ्उत्ऩादन गदै  आएको गथमो । त्मस्त ैकम्ऩनीरे उत्ऩादनको ऺभता फदृ्धी गरय ५ 

दशभरि १ भेगािाटफाट ९ दशभरि ४ भेगािाटभा ऩुयम्ाएको छ ।  
 

भेगा फैङ्क मरमभटेड, नेऩार य विश्ि फैङ्क अन्तगितको अन्तयािञ्ष्िम वित्त र्नगभफाट ऋण मरई ऩुन् र्नभािण गरयएको 
आमोजनाभा कयीि ६ कयोड यकभ खचि बएको कम्ऩनीरे फताएको छ । नमाॉ उऩकयणहरु जडानऩर्छ बूमभगत 

विद्मुतगहृको रम्िाई कयीफ ८ मभटय राभो बएको छ । साथ ैटेरयेस टनेरको साइजऩर्न फढाइएको छ । झण्ड ै२५० 

मभटय राभो नमाॉ ऩेनस्टक ऩाइऩ थऩगयीएको छ । मस आमोजनाभा यफयफाट फनेको ड्माभको ऩर्न व्मिस्था गयीएको 
छ जसराई कम्ऩनीरे नेऩारभा मबत्र्माइएको नौरो रविधी बएको दािी गयेको छ । मस आमोजनाका भूख्म भूख्म 

सॉयचनाहरुभा कॉ किट ड्माभ, ३ ओटा इन्टेक गेटहरु, २ ओटा डडमसल्टीड्ड फेमसन, हेडयेस टनेर, ऩेनस्टक ऩाइऩ, 

विद्मत्गहृ य टेरयेस टनेर यहेका छन ्। मस आमोजनाफाट िावर्िक ७० दशभरि ७३ गेगािाट आिय विद्मुत ्उत्ऩादन 

हुनेछ । विद्मुत ्गहृभा ३ ओटा भेमशनहरु जडान गयीएका छन ्। आमोजना र्नभािण सम्ऩन्न गनि कम्ऩनीराई कयीफ 

दईु फर्ि रागेका गथमो । 
 

मस आमोजनारे स्थानीम कृर्कहरुको भहत्िऩूणि भागहरुराई ध्मानभा याखी मसॊचाईराई चादहन ेऩानी र्नममभत 

रुऩभा उऩरव्ध गयाइएको ऩर्न कम्ऩनीरे जानकायी ददएको छ । 
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प्राधधकरणले आिश्र्क िएमात्र आर्ोजनाबाट 

बबजुली ककन्त्ने 
आत्भघाती र्नणिम : र्नजी ऺेत्र 

फाफुयाभ खड्का 
काठभाडौं, २३ चतै – नेऩार विद्मुत ्रागधकयणरे आिश्मकताअनुसाय भात्र ैविद्मुत ्ककन्ने गयी जरविद्मुत ्

आमोजनाका रिद्र्धकसॉग विद्मुत ्खरयद–बफिी सम्झौता (ऩीऩीए) गन ेबएको छ । रागधकयणरे सन ्२०१७ ऩर्छ 

िर्ाित्भा समौं भेगािाट बफजुरी खेय जान ेबन्दै आिश्मकताका आधायभा भात्र विद्मुत ्ककन्न ेसति याखेय 

आमोजनासॉग ऩीऩीए गनि थारेको हो । 
गग्रड रबाि अध्ममन (जीआईएस) का आधायभा मस्तो र्नणिम मरएको रागधकयणरे जनाएको छ । जीआईएसरे सन ्

२०१७ ऩर्छ िर्ाित्भा यातको सभमभा झन्ड ै८ सम भेगािाट बफजुरी खेय जान ेदेखाएको छ । हारसम्भ रागधकयणरे 

आधा दजिन आमोजनासॉग डडस्प्माचफेर (आिश्मकताअनुसाय) ऩीऩीए गयेको छ । मसअर्घ, रेऊ िा देऊ (टेक अय ऩ)े 

का आधायभा ऩीऩीए गदै आएको गथमो । 
जीआईएस राग ूहुनुअर्घ विद्मुत ्जडान सम्झौता (कनेक्सन एगग्रभेन्ट) गरयसकेका आमोजनासॉग ‘टेक अय ऩ’ेभा 
ऩीऩीए हुनेछ । नमाॉ जीआईएस राग ूबएऩर्छ जडान सम्झौता बएका आमोजनासॉग रागधकयणरे डडसप्माचफेर 

ऩीऩीए गनेछ । 
िर्ाित्भा फढी य दहउॉदभा उत्ऩादन कभ बई रोडसेडडङ हुन ेअिस्था आउन रागेऩर्छ ‘रेऊ िा देऊ’ नीर्तभा ऩरयितिन 

गयेय आिश्मकताका आधायभा ऩीऩीए गनि रागेको रागधकयण विद्मुत ्व्माऩाय विबागका र्नदेशक अर्नर 

याजबण्डायी फताउॉछन ्। “अफ खऩत फढेय आिश्मकता बएभात्र रागधकयणरे आमोजनाफाट बफजुरी ककन्नेछ,” उनरे 

बन े। 
अदहरे अगधकाॊश आमोजना एञ्क्सडने्टर परो (क्म ु४०) भा डडजाइन बएकारे िर्ाित्को ४ भदहना फढी बफजुरी 
उत्ऩादन हुन ेतय फढी भाग हुन ेदहउॉदभा उत्ऩादन घटेय रोडसेडडङ जायी यहन ेअिस्था बएकारे िर्ाित्को बफजुरीराई 

केञ्न्रत गयी मस्तो व्मिस्था गरयएको उनको बनाइ छ । 
िर्ाित्भा बफजुरी फढी हुन ेतय रसायणराइनको सभस्मारे गदाि थऩ बफजुरी फेच्न नसक्न ेअिस्था यहेको रागधकयणरे 

जनाएको छ । र्नभािणाधीन ४ सम केबी ऺभताका नेऩार–बायत अन्तयदेशीम रसायणराइनको ऺभता फुक 

बइसकेको छ । १ हजाय २ सम भेगािाट बफजुरी रिाह हुन ेमो रसायणराइन र्नभािण जुराई अञ्न्तभभा सञ्क्न ेरक्ष्म 

छ । मस्त,ै दोस्रो ठूरो अन्तयदेशीम रसायणराइन अर्नञ्श्चत बएऩर्छ फजायको सभस्मा हुन गई अफौं रुऩैमाॉ नोक्सान 



हुन ेरागधकयणको रऺेऩण छ । 
र्नजी ऺेत्ररे बन ेरागधकयणको र्नणिम रिद्र्धकराई डुफाउन ेर्नमतका साथ आएको बन्दै वियोध गयेको छ । नेऩार 

उद्मोग िाखणज्म भहासॊघ जरविद्मुत ्समभर्तका सबाऩर्त ऻानेन्ररार रधानरे डडसप्माचफेर ऩीऩीए आत्भघाती 
र्नणिम बएको फताए । “ऊजाि सॊकट बएका फेरा ‘मर्त भात्र ककन्छु’ बन्न ुगरत छ,” उनरे बन,े “मस्तो र्नणिमरे 

आमोजनारर्तको आकर्िण घट्नुका साथ ैफैंकरे ऩर्न रगानी नगन ेसम्बािना फढेय गएको छ ।” 

‘टेक अय ऩ’े ऩीऩीए हुनुऩनेभा रधानको जोड छ । डडसप्माचफेर ऩीऩीए गनि रागधकयण धाउन ुरगानीकतािको ऩर्न दोर् 

यहेको रधान फताउॉछन ्। “०१७ ऩर्छ बफजुरी फढी हुन्छ बन्न ेरऺेऩणका आधायभा रागधकयणरे मो नीर्त मरएको हो,” 

उनरे बन,े “एकर खरयदकताि सॊस्था यहेसम्भ मो अिस्था यहन्छ । त्मसैरे र्छट्टै विद्मुत ्व्माऩाय गनि कम्ऩनी गठन 

गनुिऩछि  ।” र्नजी ऺेत्र व्माऩाय कम्ऩनी गठन गनि तमाय यहेको उनरे फताए । 
रागधकयणरे हारसम्भ १५५ आमोजनाफाट २ हजाय १ सम भेगािाटको ऩीऩीए गयेको छ । अझै दजिनौं अमोजना 
ऩीऩीएको ऩखाईभा छन ्। रागधकयणरे सम भेगािाटसम्भका आमोजनासॉग एउटै दय र्नधाियण गयेय ऩीऩीए गदै 

आएको छ । 
रागधकयणरे र्नजी रिद्र्धकसॉग २५ िर्िका रागग ऩीऩीए गदै आएको छ । मसअर्घ, २५ भेगािाटसम्भ एकैदयभा 
ऩीऩीए हॉ्ुदै आएकोभा अदहरे दामया फढाएय सम भेगािाट ऩ¥ुमाइको हो, जसअनुसाय िर्ाित्को ८ भदहनाभा रर्तमुर्नट 

४ रुऩैमाॉ ८० ऩैसा य दहउॉदको ४ भदहनाभा ८ रुऩैमाॉ ४० ऩैसा छ । मो ऺभताबन्दा ठूरा आमोजनासॉग आऩसी िातािफाट 

ऩीऩीए दय र्नधाियण हुनेछ । 
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अरुण तेस्रो बनाउन सतलजले नेऩाली बैंकसॉग ऋण 

भलन े
फाफुयाभ खड्का 
काठभाडौं, २४ चतै – बायतको एसजेफीएन अरुण– ३ हाइड्रोऩािय मरमभटेडरे ९०० भेगािाट ऺभताको अरुण तेस्रो 
आमोजना फनाउन नेऩारी फैंकफाट ऩर्न ऋण मरन ेबएको छ । सतरज जरविद्मुत ्र्नगभ मरमभटेडअन्तगितको 
एसजेबएनरे नेऩारका ३० िाखणज्म फैंक य सयकायको स्िामभत्ि यहेको जरविद्मुत ्रगानी तथा विकास कम्ऩनी 
मरमभटेड (एचआईडीसीएर)राई ऩत्राचाय गयी आउॉदो शुिफायसम्भ रस्ताि ऩेस गनि बनेको छ । उसरे यकभ बन े

खरुाएको छैन । 
फैंकसॉग रगानी गनि सक्न ेयकभ, ब्माजदय य ऋण अिगध विियण भागेको एसजेबीएनका नेऩार रर्तर्नगध हरययाभ 

सुिेदीरे फताए । फैंकफाट रस्ताि आएऩर्छ उनीहरूसॉग छरपर अर्घ फढ्न ेजानकायी उनरे ददए । 
एबयेस्ट, एसफीआई य स्ट्मान्डडि चाटिडि फैंकरे अरुण तेस्रोभा रगानी गनि आपूहरू तमाय यहेको जानकायी गयाएऩर्छ 

एसजेबीएनरे कजाि मरन ेरकिमा सुरु गरयएको उनरे फताए । “कजाि सफैफाट मरनुऩछि  बन्न ेभान्मताका आधायभा ३० 

िटै फैंक य एचआईडीसीएरफाट ‘ग्माऩ रोन’ रगानीको रस्ताि भागेका हौं,” सुिेदीरे बन,े “उनीहरूको रस्ताि 

कुरययहेका छौं ।” 

एसजेबीएनरे नऩुगेको करयफ ४ अफि रुऩैमाॉ नेऩारी फैंकफाट बब्रज रोन मरनेछ । रसायणराइसभेत गयी अरुण फनाउन 

१ खफि १६ अफि रुऩैमाॉ राग्न ेसम्बाव्मता अध्ममनरे देखाएको छ । रगानी सॊयचनाअनुसाय ७५ रर्तशत (८७ अफि 
रुऩैमाॉ) ऋण य २५ रर्तशत (२९ अफि रुऩैमाॉ) सतरज जरविद्मुत ्र्नगभ मरमभटेडरे स्िऩुॉजी (इक्मुटी) रगानी गदैछ । 
एसजेबीएन सतरजको सहामक कम्ऩनी हो । 
सतरजरे बायत सयकायको ऩािय पाइनान्स कऩोयेसन (ऩीएपसी)सॉग ऋण रगानीका रागग छरपर गरययहेको छ । 
ऩीएपसीरे ७५ अफि रुऩैमाॉ रगानी गनि सैद्धाञ्न्तक सहभर्त जनाइसकेको छ । त्मस्त,ै स्टेट फैंक अप इञ्न्डमा य 

ऩञ्जाफ नेसनर फैंकसॉग ऩर्न छरपर बइयहेको सुिेदीरे फताए । एसजेबीएन सयकायी सॊस्था बएकारे रगानी 
जुटाउन य बफजुरीको फजायका रागग सभस्मा नबएको उनको तकि  छ । 
आगाभी सेम्प्टेम्फयदेखख आमोजनाको फाॉध र्नभािणका रागग मसमबरअन्तगित ऩदहरो रटको फोरऩत्रभा बाग मरन े

कम्ऩनीको ऩूििमोग्मता छनोट गन ेकामिमोजना छ । रगानी फोडिसॉगको सहकामिभा एसजेबीएनरे १८० हेक्टय जग्गा 
अगधग्रहणको काभ थारेको छ । अगधग्रहणभा सयकायरे सघाउन ेफोडि य एसजेबीएनफीचको आमोजना विकास 

सम्झौता (ऩीडीए)भा उल्रेख छ । 
एसजेबीएनरे आगाभी २५ िर्िका रागग विद्मुत ्उत्ऩादन अनुभर्तऩत्र (राइसेन्स) ऩाउनेछ । अरुण फनेऩर्छ नेऩाररे 

र्न्शुल्क बफजुरी, कयरगामतफाट २५ िर्िभा ३४८ अफि रुऩैमाॉ राब ऩाउनेछ । 
ऩीडीएको २ िर्िमबत्र रगानी य बफजुरीको फजाय व्मिस्थारगामत र्नभािणऩूििका काभ सम्ऩन्न गयी सन ्२०२१ को 
अन्त्मसम्भ आमोजना ऩूणि रूऩभा फनाइसक्न ेरक्ष्म छ । आमोजनारबावित स्थानीमरे ६ रर्तशत अथाित ८० राख 



ककत्ता सेमय ऩाउॉ दैछन ्। रबावित ६ गाविसभा एसजेबीएनरे र्न्शुल्क विद्मुतीकयण गनेछ । 
अरुण तेस्रोफाट नेऩाररे २१.९ रर्तशत अथाित १९८ भेगािाट (िावर्िक ८६ कयोड मुर्नट) बफजुरी मसत्तभैा ऩाउनेछ । 
आमोजनाफाट िावर्िक ३ अफि ९२ कयोड २४ राख मुर्नट बफजुरी उत्ऩादन हुन ेसतरजरे तमाय गयको विस्ततृ 

आमोजना रर्तिेदन (डीऩीआय)रे देखाएको छ । ०८० मबत्र आमोजना सम्ऩन्न गये उसरे साढे ४ अफि रुऩैमाॉ अनुदान, 

१० िर्ि ऩूयै य ५ िर्ि आधा गयी १५ िर्ि आमकय छुट ऩाउनेछ । 
रर्तस्ऩधािफाट सफैबन्दा फढी बफजुरी ददने रस्ताि गयेऩर्छ सतरजरे सन ्२००८ भा अरुण आमोजना ऩाएको हो । ६ 

िर्ि अिगधभा उसरे आमोजनाको डीऩीआयका साथ ैिाताियणीम रबाि भूल्माॊकन रर्तिेदनसभेत तमाय गयी 
सयकायराई फुझाइसकेको छ । आमोजना सॊखिुासबा य बोजऩुयको मसभाना बएय फग्न ेअरुण नदीभा ऩछि  । 
आमोजनाको फाॉध नुभ य ऩागथबया य विद्मुत्गहृ डडञ्जङ गाविसभा ऩछि  । फाॉधफाट विद्मुतगहृसम्भ ११ ककरोमभटय 

राभो सुरुङ खन्नुऩनेछ । 
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प्राधधकरणको ठेक्कासम्बन्त्धी गोप्र् कागजात 

चदुहर्ो 
रोकभखण याई 

भागथल्रो अरुण य इखिुा खोरा जरविद्मुत ्आमोजनाको ऩयाभशिदाता (ठेकेदाय) को मोग्मता भूल्माॊकन 

गनि फनाइएको विद्मुत ्रागधकयणको अर्त गोप्म कागजात चदुहएको छ । चदुहएको रभाणसदहत उजुयी 
ऩयेऩर्छ रागधकयणरे ऩयाभशिदाता छान्ने रकिमा योकेय आन्तरयक छानबफन सुरु गयेको छ । 

मो ऩयाभशिदातासम्फन्धी हारसम्भकै ठूरो ठेक्का हो । कम्तीभा साढे ८ िर्ि ऩयाभशि सेिा आिश्मक ऩने 
भागथल्रो अरुण (३ सम भेगािाट) य इखिुा खोरा (३० भेगािाट) को ठेक्का यकभ करयफ साढे ४ अफि रुऩैमाॉ 
छ । त्मही बएकारे आगथिक ररोबनभा उच्च अगधकायीरे उक्त कागजात चहुाएको आशॊका छ । 
रागधकयणरे मी दिुै आमोजनाका रागग ऩयाभशिदाता छनोट गनि भाघभा आशमऩत्र भाग गयेको गथमो । 
आशमऩत्र ऩेस गन ेअञ्न्तभ मभर्त पागुन १९ तोककएको गथमो । त्मसको केही ददनअर्घ मोग्मता भूल्माॊकन 

गनि फनाइएको रागधकयणको अर्त गोप्म कागजातसदहत रागधकयणको कामिकायी र्नदेशक य 

रागधकयणको आमोजना विकास विबागभा इभेरफाट उजुयी ऩयेको हो । 

उजुयी कसरे गयेको हो बन्ने खलु्न सकेको छैन । तय अनुबि य ऺभताका आधायभा अॊक ददएय ठेकेदायको 
मोग्मता भाऩन गनि फनाइएको गोप्म कागजात चदुहएको रागधकयणका कामिकायी र्नदेशक भुकेशयाज 

काफ्रेरे स्िीकाय गये । 'िाइटेरयमा इभ्मारुएसनसम्फन्धी कागजात चदुहएको गुनासो आएको छ,' उनरे 

बने, 'मसरे हाभीराई गम्बीय फनाएको छ । आन्तरयक रूऩभा छानबफन गरययहेका छौं ।'  

स्रोतका अनुसाय इभेर उजुयी विदेशफाट ऩयेको हो । उजुयीभा रागधकयणको ठेक्काऩट्टाभा गरत अभ्मास 

हुॉदै आएको सुन्दै आएको तथा मस ऩटक रभाण नै पेरा ऩयेको उल्रेख गरयएको छ । 'उजुयीभा 
रागधकयणको विश्िासनीमताभै रश्न उठाइएको छ,' स्रोतको बनाइ छ, 'ठेकेदाय छनोट पेमय छैन बन्ने 
कुया छ ।' जानकायहरूका अनुसाय मस्तो गोप्म कागजात रागधकयणको सञ्चारक समभर्तभा ऩुगेऩर्छ 

साििजर्नक हुन ेगछि  ।  
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भागथल्रो अरुण य इखिुा खोरासम्फन्धी उक्त कागजात रागधकयण सञ्चारक समभर्त, रागधकयणका 
कामिकायी र्नदेशक काफ्रे य रागधकयणको आमोजना विकास विबाग रभुख रीरानाथ बट्टयाईसॉग भात्र 

गथमो । कामिकायी र्नदेशक काफ्रेरे उजुयी  

ऩनिसाथ ठेकेदाय छान्न ेकाभ योकेको फताए । 'आन्तरयक छानबफनको नर्तजा नआएसम्भ भूल्माॊकन 

रकिमा योकेको छौं,' उनरे बने ।  

ठेकेदायको मोग्मता र्नधाियण गनि उसको ऺभता य अनुबिका आधायभा अॊक ददन फनाइन ेमस्तो कागजात 

रागधकयण सञ्चारक समभर्तफाट स्िीकृत हुन्छ । जानकायहरूका अनुसाय मस्ता गोप्म कागजात 

सञ्चारक समभर्तभै ऩुगेऩर्छ ठेकेदायको हातभा ऩन ेगयेको छ । 'रागधकयणकै कभिचायीरे र्नदहत स्िाथिभा 
चहुाउॉछन ्िा सञ्चारकरे मककनका साथ बन्न सककन्न,' स्रोतरे बन्मो, 'तय सञ्चारक समभर्तभा 
ऩुगेऩर्छ कुनै ऩर्न कागजात गोप्म यहन्न ।' 

काञ्न्तऩुयराई राप्त उक्त गोप्म कागजातभा ठेकेदायको मोग्मता भूल्माॊकन गनि 'जनयर थे्रसहोल्ड 

िाइटेरयमा', 'टेञ्क्नकर थे्रसहोल्ड िाइटेरयमा' य 'थे्रसहोल्ड िाइटेरयमा पय ज्िाइन्ट बेन्चय पम्र्स' र्नधाियण 

गरयएको छ । त्मस्तै ठेकेदायको व्मिस्थाऩन, विशरे् अनुबि य बौगोमरक अनुबि भाऩन गनि अॊक 

तामरका र्नधाियण गरयएको छ ।  

ठेकेदायको व्मिस्थाऩन ऺभताअन्तगित विमबन्न उऩशीर्िकभा २ सम अॊक बाय र्नधाियण गरयएको छ । 
त्मस्त ैविशरे् अनुबिअन्तगित विमबन्न उऩशीर्िकभा ७ सम य बौगोमरक अनुबिअन्तगित विमबन्न 

उऩशीर्िकभा १ सम अॊक बाय याखखएको छ । 'कुन अनुबि य ऺभताभा कर्त अॊक ऩाइन्छ बन्ने ऩदहरा नै 
थाहा ऩाएय आशमऩत्र हाल्नु य थाहै नऩाई होरसेरभा हाल्नुभा धेयै पयक ऩछि ,' रागधकयणका एक जना 
इञ्न्जर्नमयरे बने, 'त्मही बएय ठेकेदायरे मस्ता कागजात ऩाउन धेयै ऩैसा खचि गछिन ्।' 

कामिकायी र्नदेशक काफ्रेरे ठेकेदाय भूल्माॊकनसम्फन्धी कागजात गोप्म याख्दा रागधकयणको 
विश्िसनीमताभ ैरश्ने उठ्ने देखखएको फताए । 'मो गोप्म याख्नऩुने कागजात नै होइन,' उनरे बन,े 'कुन 

ऺभता य अनुबिभा कर्त अॊक ऩाइन्छ बन्ने ऩूििजानकायी ऩाएभा सफ ैठेकेदायरे त्मसअनुसाय न ैतमायी 
गयेय रस्ताि हाल्छन ्। मही कागजातका कायण कसैराई ऩऺऩात हुने ऩरयञ्स्थर्त यहॉदैन ।'  

ऩयाभशिदाता सेिाका रागग १८ कम्ऩनीरे आशमऩत्र ददएका छन ्। त्मसभध्मे मोग्म कम्ऩनीराई 

रागधकयणरे सटि मरस्ट गछि  य रस्ताि आह्िान गछि  । जुन कम्ऩनीरे याम्रो ऩयाभशि सेिा रदान गने 
रस्ताि गछि , उसैरे ठेक्का ऩाउॉछ । ठेक्का ऩाउने ऩयाभशिदाता कम्ऩनीरे भागथल्रो अरुण य इखिुा 
खोराको डडटेर इञ्न्जर्नमरयङ डडजाइन फनाउने य र्नभािण सुऩरयिेऺणको काभ गनुिऩछि  । 
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खिम्ती- ढल्केबर बनाउन सुरऺाकमी ऩररचालन हुन े

खखम्ती-ढल्केफय रसायण राइन र्नभािणका रागग सुयऺा रदान गनि गहृ भन्त्रारमरे रहयी रधान कामािरम 

य मसन्धरुीका रभुख ञ्जल्रा अगधकायी (सीडीओ) राई आदेश ददएको छ । यणनीर्तक भहत्त्िको उक्त 

रसायण राइनको काभ योककएको २० भदहनाऩर्छ ऊजाि भन्त्रारमको आग्रहभा गहृरे सोभफाय त्मस्तो 
आदेश ददएको हो ।   

 'गरृ भन्त्रारमरे खखम्ती-ढल्केफय रसायण राइन र्नभािण गनि सुयऺा रदान गन ेबएको छ,' ऊजाि भन्त्रारम 

स्रोतरे बन्मो, 'सुयऺा रदान गनि मसन्धरुीका सीडीओ य रहयी रधान कामािरमराई आदेश जायी बएको 
जानकायी आएको छ ।'  

सुयऺाकभॉ ऩरयचारन हुन ेबएऩर्छ विद्मुत ्रागधकयणरे फुधफायदेखख काभ सुरु गनि ठेकेदायराई 

र्नभािणस्थर ऩरयचारन गरयसकेको छ । तय विऩऺी भोचािको फन्दका कायण काभ सुरु हुन एक/दईु राग्न 

सक्न ेरागधकयणका कामिकायी र्नदेशक भुकेशयाज काफ्रेरे जनाए । 'फुधफायदेखख काभ सुरु गन ेतमायी 
हो,' उनरे बने, 'ठेकेदाय कपल्डभै बए ऩर्न फन्दका कायण काभ सुरु हुन एक/दईु ददन राग्न सक्छ ।' 

रागधकयणकै अनुयोधभा ऊजाि भन्त्रारमरे सुयऺा भाग गदै गहृराई ऩत्राचाय गयेको हो । काफ्रेरे स्थानीम 

फामसन्दाभागथ फर रमोग गयेय रसायण राइन र्नभािण गनुि रागधकयणको उदेश्म नबएको फताए । 

उनरे अफ कुनै ऩर्न फहानाभा खखम्ती-ढल्केफय रसायण राइन र्नभािण कामि नयोककने ऩर्न रस्ट ऩाये ।  

'फर रमोग गन ेहाम्रो उद्देश्म होइन । स्थानीम फामसन्दाराई िातािका रागग आह्िान गरयसकेका छौं,' 
उनरे बन,े 'तय अफ कुन ैऩर्न फहानाभा काभ योककनु हुन्न बन्नेभा ऩर्न उवत्तकै सजग छौं ।' 

२ सम २० केबी ऺभताको उक्त रसायण राइन र्नभािण कामि विश्ि फैंकको आऩवत्तका कायण २०७० 

असायदेखख योककएको हो । उसरे ऊजाि भन्त्रारमराई ऩत्र ऩठाएय स्थानीम फामसन्दारे ऺर्तऩूर्त ि नऩाएको, 
अन्मामभा ऩयेको बन्ने रगामत उजुयी गयेको बन्दै काभ योकेको गथमो । त्मर्तफेरा विश्ि फैंकरे आफ्नो 
ऋण सहमोगभा सञ्चामरत उक्त रसायण राइनभा आपैं रे छानबफन गयेऩर्छ भात्र काभ सुरु गनि बनेको 
गथमो । तय उसरे २० भदहना बफर्तसक्दा ऩर्न छानबफन रर्तिेदन फुझाएको छैन ।    



 ऩर्छल्रो सभम विद्मुत ्रागधकयणरे एकतपी रूऩभा काभ सुरु गनि रागेका फेरा विश्ि फैंकरे करयफ २ 

साताअर्घ काभ योक्नुको कायणफाये छानबफन रर्तिेदन एकतपी रूऩभा साििजर्नक गयेको गथमो । 
त्मसऩर्छ रागधकयणरे उक्त रर्तिेदनरे गयेको मसपारयससभेत सभेट्ने उद्देश्मरे काभ योकेको गथमो । 
तय विश्ि फैंकरे उक्त रर्तिेदन नै नददएऩर्छ अझ ऩखखिंदा र्नभािण कामि हुन ेभुख्म सभम बफत्ने बएकारे 

रागधकयणरे मही दहउॉदभा उक्त रसायण राइनको काभ सक्न ेउद्देश्मसदहत सुयऺा भाग गयेको हो । 
'विश्ि फैंकरे खखम्ती-ढल्केफय रसायण राइनको भहत्त्ि य सॊिेदनशीरता नै फुझने,' कामिकायी र्नदेशक 

काफ्रेरे बने । विश्ि फैंक, एमसमारी विकास फैंक य जाइकारगामत दात ृर्नकाम नेऩारको विकास 

र्नभािणको काभ भहॉगो य दढरो फनाउन बूमभका खेमरयहेको बन्दै आरोगचत छन ्।   खखम्ती-ढल्केफय 

र्नभािण गनि करयफ ३ भदहना राग्छ । तत्कार काभ सुरु नगये िर्ाि राग्नुअर्घ उक्त रसायण राइन र्नभािण 

सककॉ दैन । िर्य्् ा रागेऩर्छ काभ गनि सककॉ दैन । साथै  

ठेक्का अिगध करयफ ३ भदहना भात्र फाॉकी बएकारे उक्त रसायण राइन र्नभािणका रागग नमाॉ ठेकेदाय  

खोज्नुऩछि  । '७ िटा वऩरय ठड्माउन कुन ठेकेदाय आउरा ?' स्रोतको बनाइ छ । 

मो रसायण राइन फन ेकरयफ १० भेगािाट विद्मुत ्चहुािट घटाउन सककने रागधकयणरे जनाउॉ दै आएको छ 

। अदहरे राभो रुटका कायण विद्मुत ्चहुािट उच्च छ । त्मस्त,ै ४ सम ५६ भेगािाटको भागथल्रो 
ताभाकोसीको बफजुरी केन्रीम रसायण राइनभा ल्माई रमोग गनि ऩर्न मो रसायण राइन फन्नु जरुयी छ । 
भागथल्रो ताभाकोसी २०७३ साउनदेखख ऩूणि रूऩभा सञ्चारनभा आउॉछन ्। मो रसायण राइनको काभ 

तत्कार सुरु नबए नमाॉ ठेकेदाय खोजेय आगाभी काभ सम्ऩन्न गनि भुञ्स्कर ऩछि  । काभ नसककए रसायण 

राइनको ऩयीऺण सम्ऩन्न गयी २०७३ साउन देखख भागथल्रो ताभाकोसीको विद्मुत ्रमोग गनि सककॉ दैन । 
खखम्ती-ढल्केफयको ७५ ककरोमभटयभध्मे ३ ककरोमभटय ऺेत्रको ७ िटा टािय भात्र र्नभािण हुन फाॉकी छ ।  
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डीऩीआरम ैआर्ोजनाको लगानी बढाउॉर्न ्

ऩरामशादाता 
विजम देिकोटा 
काठभाडौं, २५ चतै 

– ऩञ्श्चभ सेती आमोजनाको ऩयाभशिदाता स्नोई भाउन्टेन इञ्न्जर्नमरयङ कऩोयेशन (स्भेक)रे विस्ततृ 

आमोजना रर्तिेदन (डीऩीआय) तमाय ग¥मो । रगानी जुटाउने य आमोजना फनाउने आश्िासनभा मो 
अस्िेमरमारी कम्ऩनीरे ढेड त दशक बफतामो नै, सयकायराई डीऩीआयको ऩूणि विियणसभेत ददएन । राभो 
सभमसम्भ आमोजनाभा रगानी जुटाउन नसकेऩर्छ डीऩीआय तमायीभा ३ कयोड १० राख अस्िेमरमन 

डरय (झन्ड ै३ अफि रुऩैमाॉ) खचि बएको दाफी गदै स्भेकरे सो यकभ भाग ग¥मो । 
– जभिन ऩयाभशिदाता ल्माह्भेय इन्टयनेसनररे भागथल्रो ताभाकोसी जरविद्मुत ्आमोजना फनाउन 

करयफ ४५ अफि रुऩैमाॉ आिश्मक ऩने रर्तिेदन तमाय ग¥मो । विद्मुत ्रागधकयणरे उसको अनुभार्नत 

रागतभा असहभर्त जनाउॉ दै घटाउन रगाएय ३५ अफि २९ कयोड रुऩैमाॉ फनामो । सभमतामरकाअनुसाय 

काभ नहुॉदा आमोजनाको रागत केही फढे ऩर्न ऩयाभशिदातारे तोकेकै रागत आधायभा आमोजना फनाएको 
बए खचि अझै फढ्न सक्थ्मो । 
– कोरयमारी कम्ऩनी ल्मान्डभाकि रे फुट अिधायणाभा र्नजगढ अन्तयािञ्ष्िम विभानस्थर र्नभािणको कुर 

रागत ६ खफि ७० अफि रुऩैमाॉ ऩने डीऩीआय फनाएको छ । विभानस्थर फनाउन भुरुकको िावर्िक फजेटबन्दा 
झन्ड ैडढे खफि रुऩैमाॉ फढी रागत ऩने दाफीसदहत तमाय गयेको डीऩीआय योकेय उसरे ऩर्न सयकायसॉग कक त 

आमोजना आपैं राई फनाउन ददनुऩने, मा डीऩीआयफाऩतको यकभ ददनुऩन ेसति याखेको छ । 

विदेशी ऩयाभशिदातारे डीऩीआय तमाय गयेय ऩर्न सति य सभस्मारे योककएका मी केही रर्तर्नगध आमोजना 
हुन ्। र्नजी ऩयाभशिदाता कम्ऩनीको स्िाथिकै कायण अगधकाॊश आमोजनाको डीऩीआयभा रागत नै फढी 
देखाइएको हुन्छ । विश्ि फैंक य एमसमारी विकास फैंक (एडीफी)को सहमोगभा फन्ने आमोजनाकै 

रागतसभेत फढाइएको ऩाइन्छ । सयकायी सॊमन्त्रभा बएका राविगधक य आगथिक विश्रेर्करे ञ्जम्भेिायी 
र्निािह नगदाि विदेशी ऩयाभशिदातारे तमाय गयेको रागतकै आधायभा आमोजना कामािन्िमन गनुिऩन े

फाध्मता छ । 
“१ खफि अनुभार्नत रागत यहेको दुय्तभागि फनाउन ३ खफि रुऩैमाॉ भाग्न ेर्नजी कम्ऩनीराई नै डीऩीआय 

फनाउन ददॉदा उसरे याख्न ेरागत अदहरे न ैअनुभान गनि सककन्छ,” व्मिस्थावऩका सॊसद्अन्तगितको 
विकास समभर्तरे चतै १ गते काठभाडौं–तयाई दुय्तभागि य र्नजगढ विभानस्थर र्नभािणफाये याखेको 



छरपरभा ऩूििअथिसगचि याभेश्िय खनाररे बन,े “एकार्तय नेऩारभा अदहरेसम्भ ठूरा आमोजनाभा र्नजी 
रगानीको भोडर असपर बइसकेको छ बन ेअकािर्तय हाभीसॉग मो भोडरराई व्मिञ्स्थत गन ेजनशञ्क्त 

छैन, त्मसैरे रागत य व्मिस्थाऩनका दहसाफरे ठूरा आमोजना आपैं  फनाउनुऩछि  ।” 

खनारसदहतका विऻरे रगानीको स्रोतसभेत औॊल्माउॉ दै मी २ आमोजना आन्तरयक स्रोतफाटै फनाउन 

सककन ेदाफी गयेकै ददन बौर्तक ऩूिािधाय तथा मातामातभन्त्री बफभरेन्र र्नधीरे बायतीम कम्ऩनी 
इन्टयनेसनर मरञ्जङ एन्ड पाइनाञ्न्समर समबिस मरमभटेड (आईएर एन्ड एपएस)सॉग काठभाडौं–
र्नजगढ दुय्तभागिको डीऩीआय तमायीसम्फन्धी सम्झौता गये । 
“र्नजी ऺेत्ररे डीऩीआय फनाउॉदा आमोजनाको रागत अस्िाबाविक देखाउने य ऩर्छ डीऩीआय न ैरुकाउने 
जोखखभ हुन्छ,” िान्सऩोटि इञ्न्जर्नमय तथा नीर्त विश्रेर्क डा. सूमियाज आचामि बन्छन,् “जुनसुकै 

भोडरभा आमोजना फनाए ऩर्न सति यहन े(सोरुटेटेड) आमोजनाको डीऩीआय सयकायरे आफ्नै खचिभा 
तमाय गनुिऩछि , केफरकायजस्ता आमोजनाभात्र ैर्नजी ऺेत्रराई ददनु उऩमुक्त हुन्छ, जसभा सयकायको कुनै 
दार्मत्ि ऩदैन ।” र्नजी ऺेत्ररे आमोजनाको डीऩीआय फनाउॉदा आपूरे राप्त गन ेऋणको ब्माजदय य 

र्नभािणको जोखखभ व्मिस्थाऩनसभेतराई हेयेय रागत फढाउने उनी फताउॉछन ्। 
सयकायरे मरने ऋणबन्दा र्नजी ऺेत्ररे मरने ऋणको ब्माजदय उच्च हुन ेतथा अन्तयािञ्ष्िम स्तयका 
ठेकेदायराई अल्ऩविकमसत देशभा काभ गदाि जोखखभ हुने बमरे फुट रणारीअन्तगित डीऩीआय य 

र्नभािणको ञ्जम्भा एकरौटी मरएका कम्ऩनीरे रागत उच्च देखाउनु स्िाबाविक यहेको उनरे फताए । 
रगानी जुटाई ठूरा ऩूिािधाय विकास आमोजना अर्घ फढाउन राम् छरपर चराइयहने विकास समभर्तका 
सबाऩर्त यिीन्र अगधकायी बन्छन,् “आमोजनाको रागत र्नयन्तय फढ्नुभा आगश्रत ऩयाभशि सेिा ऩर्न एक 

हो, तत्कार सयकायी सॊमन्त्रमबत्रफाटै मो काभ गने व्मिस्था मभराउनुऩन ेदेखखमो । र्नजी कम्ऩनीराई नै 
डीऩीआय गनि ददए ऩर्न सयकायी सॊमन्त्रमबत्रै त्मो ठीक बए÷नबएको जाॉच गनि सक्ने ऺभता हुनुऩछि  ।” 

हार नेऩाररे अगधकाॊश ठूरा ऩूिािधाय आमोजनाको डीऩीआयभा अन्तयािञ्ष्िम ऩयाभशिदाता ऩरयचारन 

गरययहेको छ । “ठूरा र्नभािण कम्ऩनीसॉग रत्मऺ÷ऩयोऺ सम्फन्ध यहेका मस्ता कम्ऩनीरे डीऩीआयभापि त 

तोक्न ेऩरयमोजना रागत िास्तविकबन्दा ऩर्न र्नभािण कम्ऩनीभैत्री हुने गछि ,” नाभ उल्रेख नगने सतिभा 
एक ऩयाभशिदातारे बने, “हाभीरे अध्ममन गरययहॉदा न ैडीऩीआयभा आमोजनाको रागत उच्च देखाइददन 

र्नभािण कम्ऩनीफीच होडफाजी चल्ने गछि , रागत उच्च देखाइददएऩर्छ सयकायरे सोहीअनुसाय ठेक्का 
रगाउनुऩछि  ।” 

डीऩीआरमा लागत बढ्नुका कारण : 

फुट भोडरअनुसाय बए आपैँ रे र्नभािण गन ेय सयकायसॉग पञ्न्डङ ग्माऩ दाफी गनि सककने 
चको ब्माजदयको ऋण य जोखखभ व्मिस्थाऩनको बम 

र्नभािण कम्ऩनीसॉगको सम्फन्ध 

भुनापाको उद्देश्म 
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चाकेखोरा जरविद्मुत्को र्नभािण िर्ि ददनमबत्रै 
- दोस्रोऩटक वित्तीर् सम्झौता 
- बैङ्कहरूको लगानी ६३ प्रनतशत 

 

चतै २६, रमरतऩुय । २ दशभरि ८३ भेगािाट ऺभताको चाकेखोरा साना जरविद्मुत ्आमोजना ८ भहीनादेखख १ 

िर्िसम्भभा ऩूया हुन ेबएको छ । गजािङ उऩत्मका हाइड्रोऩािय मरमभटेडद्िाया रिद्र्गधत उक्त आमोजनाभा ८० 

रर्तशत रगानी य मसमबरतऩिmको र्नभािण कामि ५० रर्तशत सम्ऩन्न बएको कम्ऩनीका रफन्ध र्नदेशक 

अरुणकुभाय सुिेदीरे जानकायी ददए । आमोजना व्मिस्थाऩनका अनुसाय सफ ैरशासर्नक काभ ऩूया बइसकेको छ । 
 

मसैफीच, आमोजना व्मिस्थाऩनरे दोस्रोऩटक नेऩार फैङ्कको नेततृ्िभा कजाि रगानीका रागग सहवित्तीम कजाि 
सम्झौता गयेको छ । रमरतऩुयभा बफहीिाय आमोञ्जत एक कामििभभा फैङ्कहरूसॉग उक्त सम्झौता बएको हो । 
सम्झौताअनुसाय फैङ्कहरूको रगानी रू. ३० कयोड ५० राख यहनेछ । फाॉकी यहेको रू. १७ कयोड ४२ राख रगानी 
स्िऩूॉजीफाट जुटाइन ेबएको छ । त्मसभध्मे ऩर्न ७० रर्तशत रिद्र्धक, १० रर्तशत स्थानीम य २० रर्तशत 

सििसाधायणका रागग छुट्ट्माइएको छ । आमोजनाको कुर रगानी रू. ४७ कयोड ९२ राख यहेको छ ।  आमोजनाभा 
नेऩार फैङ्कसदहत रब ुफैङ्करे ऩर्न कजाि रगानी गयेको छ ।  
 

सम्झौता कामििभभा नेऩार फैङ्कका उऩभहारफन्धक कृष्ण शे्रष्ठरे तोककएकै सभमभा आमोजना र्नभािण बई 

सञ्चारनभा आउन ेविश्िास व्मक्त गये । याभेछाऩ ञ्जल्राको चचुयेु गाविसभा र्नभािणाधीन उक्त आमोजनाभा 
स्थानीम रूऩभा कुन ैऩर्न अियोध नबएकारे सभमभ ैसम्ऩन्न हुन ेआमोजना फोडि र्नदेशक राक्ऩा शऩेािरे फताए 

।  कम्ऩनीरे स्थानीम य सििसाधायणका रागग शमेय र्नष्कासन गनि एनआईफीएर क्मावऩटर भाकेट मरमभटेडसॉग 

सम्झौता बई रकिमा अर्घ फढाइसकेको जानकायी ददएको छ ।  
 

मसअर्घ क्रीन इनजॉ डबेरऩभेण्ट फैङ्कको नेततृ्िभा कजाि सम्झौता बए ऩर्न सम्झौताका केही फुॉदाको व्माख्मा य 

आशमराई मरएय कम्ऩनी य फैङ्कफीच भतबेद बएको गथमो । 
 

त्मसऩर्छ कम्ऩनी सञ्चारक समभर्तरे सो फैङ्क नेततृ्िको ऋणदातासॉग कजाि नमरन ेर्नणिम गयेको गथमो । नेऩार 

विद्मुत ्रागधकयणसॉग बएको विद्मुत ्खयीद सम्झौताअनुसाय २०७२ जेठभा उत्ऩादन शुरू गन ेरक्ष्म याखखएको बए 

ऩर्न फैङ्कसॉगको भतबेदका कायण आमोजना दढरो गयी सम्ऩन्न हुन रागेको हो ।   
  



>f]tM g]kfn ;dfrf/kq, 2071/12/27 

जलविद्र्ुत ्ननमााण तत्काल रोक्न चतेािनी 

भकिानऩुयभा चौथो जरविद्मुत ्गहृको र्नभािण थामरएको िाग्भती (भाण्डु) साना जरविद्मुत ्आमोजनाको रागग 

गदठत सभानान्तय समभर्त फागभती साना जरविद्मुत ्आमोजना जनसयोकाय तथा तथा सभन्िम समभर्त 

भकिानऩुय÷रमरतऩुयरे मसअर्घको सयोकाय तथा सहमोग समभर्तरे जायी याखेको र्नभािण कामि तत्कार योक्न 

चतेािनी ददएको छ। 
सॊघर्ि समभर्तरे स्थानीम रबावित नागरयकको न्मामोगचत भाग सम्फोधन नबएसम्भ काभ अगाडड नफढाउन 

गरयएको आग्रहराई फेिास्ता गदै आमोजना र्नभािण कामि जायी याखखएको बन्दै मस्तो चतेािनी ददएको हो। 
सॊघर्ि समभर्तरे आमोजनारे ऩान ेिाताियणीम रबाि, बूक्ष्म जोखखभ य मसफाट गाउॉघयराई ऩानिसक्न ेअसयका 
विर्मभा रबावितहरुराई ऩूििजानकायी नगयाई जफजयस्ती र्नभािण कामि अगाडड फढाएको बन्दै आिोश ऩोखेको छ। 
मदद र्नभािण कामि जायी याखखए सशक्त ढॊगरे जनरर्तयोध हुन ेचतेािनीसदहत सॊघर्ि समभर्तरे साििजर्नक सूचना 
जायी गयेको छ। 
मसअर्घ समभर्तरे स्थानीम रबावितहरुराई ऩूििजानकायी नगयाई कुन ैऩाटॊ विशरे्को एकरौटी मोजना जस्तो 
एकऩऺीम ढॊगरे र्नभािण कामि रायम्ब गनि खोजेको हुॉदा व्माऩक जनअसन्तोर् उत्ऩन्न बएको कायण वििादयदहत 

ढॊगरे र्नभािण कामि अगाडड फढाउन नमाॉ सभन्िम समभर्त गठन गयेको गथमो। 
रबावित इऩा, कोगटे, मसस्नेयीसदहत रमरतऩुयको धसुेर य भाल्टा गाविसका फामसन्दारे रबावित ऺेत्रका 
स्थानीमराई २५ रर्तशतदेखख ४० रर्तशतसम्भ शमेय वितयण हुनुऩन ेतथा रबावित ऺेत्रभा र्न्शुल्क य 

रोडसेडडङभुक्त विद्मुत ्वितयण 

गरयनुऩनेरगामत भाग अर्घ सायेको गथमो। 
विद्मुत ्आमोजना र्नभािण िभभा व्मञ्क्तगत एिभ ्साििजर्नक ऺर्त ऩुग्नसक्न ेसम्बािनाराई भध्मनजय गयी 
आमोजनाका तपि फाट तत्कार उगचत ऺर्तऩूर्त ि उऩरब्ध गयाउनुऩन,े बौर्तक र्नभािणका रागग स्थानीमराई 

राथमभकतारगामत भाग याखखएको छ। 
मसैफीच तत्कारीन हदटमा गाविसको ऺेत्र यहेको हार हेटौंडा उऩभहानगयऩामरका िडा नम्फय–१९, २०, २१ य २२ भा 
ऩन ेफसोफास बइयहेको य खेतीमोग्म जमभनभा हाइटेन्सन राइनको टािय नगाड्न स्थानीमरे दफाफ ददएका छन।् 
मसविरुद्ध सॊगदठतहुॉदै उनीहरुरे शर्नफाय हरय िाग्रेको सॊमोजकत्िभा ११ सदस्मीम सयोकाय समभर्त गठन गयेका 
हुन।् चायसम केबी नेऩार–बायत विद्मुत ्रसायण तथा व्माऩाय आमोजनारे उक्त ऺेत्रभा हाइटेन्सन राइन विस्ताय 

गनि आठ िटा टािय र्नभािणको सब ेय अन्म कामि अगाडड फढाएऩर्छ स्थानीम आन्दोमरत बएका हुन।् 
उनीहरुरे विकल्ऩ हुॉदा ऩर्न फस्ती य खेतीमोग्म जमभनभा टािय गाडये रसायण राइन विस्ताय गनि रागेको बन्दै 

वियोध गयेका छन।् सयोकाय समभर्त सॊमोजक िाग्रेरे आमोजनारे छ भदहनादेखख गयेको रमासको स्थानीमरे 

रर्तकाय गदैआएको फताए। टाियका रागग आमोजनारे नाऩ नक्साॊकन जायी याखेको बन्दै मदद सोही स्थानफाट 

रसायण राइन विस्ताय गरयए स्थानीमको बफघौं जग्गा टाियरे मरन ेउनरे फताए। 
आपूहरुरे करयफ २० ददनअर्घ स्थानीम रशासनराई वियोधऩत्र ददएऩर्न फेिास्ता गरयएकारे फाध्म बएय सयोकाय 

समभर्त गठन गनुिऩयेको उनरे रष्ट्माए। सयोकाय समभर्त सहसॊमोजकभा धभियाज खड्का तथा सदस्मभा यभेश 



फराभी, दीऩक ढकार, केदाय आचामि, हरयरसाद अमािर, कृष्णरसाद सुिेदी, सगचत थाऩा, कुिेयनाथ गौतभ, अजुिन 

िाग्रे य मसजिना ऩुराभी छन।् 
 

 

 
 


